
"Naucz się Javy i otrzymaj zwrot pieniędzy za Bootcamp”

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji pod nazwą "Naucz się Javy i otrzymaj zwrot

pieniędzy za Bootcamp!"  dla osób, które uzyskały od 80 proc. do 93 proc. maksymalnej

liczby punktów podczas rekrutacji do udziału w Projekcie zajavka w okresie od 21.06.2022

do 15.07.2022.

2. Promocja "Naucz się Javy i otrzymaj zwrot pieniędzy za Bootcamp" (zwana dalej

‘Promocją’) dotyczy osób, które dokonają zakupu dostępu do bootcampu online  'Zajavka'

(zwanym dalej ‘Bootcampem’) w okresie od 20.07.2022 r. do 28.07.2022. Organizatorem

jest spółka Zajavka.pl Sp. z o.o. ul. Tomasza Nocznickiego 29a / 186, 01-918 Warszawa

(zwana dalej ‘Organizatorem’). Organizator ma prawo zakończyć sprzedaż dostępu do

Bootcampu przed 28.07.

3. Promocja dotyczy tylko osób fizycznych, które nie dokonują zakupu na firmę. Zakup usługi

udziału w Bootcampie w okresie od 20.07 do 28.07 oznacza, że uczestnik, będący osobą

fizyczną, bierze udział w Promocji.

4. Wszyscy uczestnicy Bootcampu, którzy dokonają zakupu udziału w Bootcampie między

20.07 a 28.07. będą mieli możliwość aktywować Bootcamp na Platformie od godz. 00:00

1.08.2022.

Objaśnienie dla uczestnika Promocji: Wpłacasz kwotę czyli zapisujesz się na Bootcamp. Po

zakończeniu sprzedaży aktywujemy Ci konto na Platformie, oraz udostępnimy Ci możliwość

uruchomienia Bootcampu.

5. By uzyskać możliwość zwrotu zapłaconej za Bootcamp kwoty uczestnik Promocji musi

spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zakupić dostęp do Bootcampu Zajavka w okresie od 20.07.2022 r. do 28.07.2022.

Decyduje data zaksięgowania płatności w systemie Tpay lub wpłaty na rachunek

bankowy Organizatora.

b. Ukończyć Bootcamp ‘Zajavka’ nie później niż 31 października 2022 r. Ukończenie

Bootcampu oznacza przejście przez cały Bootcamp, w tym wykonanie wszystkich 19

testów (testy są automatyczne i można je wykonać wielokrotnie) i pobranie

certyfikatu ukończenia Bootcampu na Platformie (certyfikat jest udostępniany w

ostatnim poście Bootcampu).



Objaśnienie dla uczestnika Promocji: tempo realizacji Bootcampu jest uzależnione od

Ciebie. Masz możliwość ukończyć Bootcamp znacznie wcześniej niż 31.10.2022, ale

to zależy zarówno od Twoich chęci jak i przede wszystkim możliwości czasowych.

Optymalne wydaje się robienie Bootcampu w 12 tygodni. Możliwość wygenerowania

certyfikatu pojawia się automatycznie w ostatnim poście Bootcampu.Więcej o

bootcampie możesz zobaczyć i przeczytać pod adresem

(https://harmonogram-bootcampu.zajavka.pl/)

c. Między 2 listopada, a 4 listopada 2022 r. umówić się na rozmowę weryfikacyjną

będącą wideorozmową online, zrealizowaną przez ogólnodostępny komunikator

internetowy do rozmów wideo (wskazany przez Organizatora) z osobą

oddelegowaną przez Organizatora.

Umówienie rozmowy odbywa się poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na

Platformie (zakładka ‘dyskusje’ -> kategoria ‘wiadomość prywatna’) przez Uczestnika

Promocji do Organziatora. W odpowiedzi na informacje od uczestnika Promocji

wysłany zostanie link do aplikacji kalendarza w którym uczestnik Bootcampu

wybierze, z przedstawionych możliwości, pasującą mu datę i godzinę odbycia

rozmowy (ostateczna data odbycia rozmowy weryfikacyjnej to 10.11.2022 r.).

Rozmowa jest uznana za umówioną w momencie kliknięcia wybranej z dostępnej puli

daty przez uczestnika Promocji i potwierdzenie daty rozmowy przez Organizatora

(Organizator wyśle wiadomość z linkiem do rozmowy).

Objaśnienie dla uczestnika Promocji: Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość z

informacją, że ukończyłeś/-aś Bootcamp i jesteś gotowy/-a do rozmowy. My

odsyłamy link z kilkoma propozycjami rozmowy (różne pory i dni), a Ty wybierasz

(klikasz w kalendarzu) pasująca Ci datę i porę z przedstawionych możliwości.

d. W wybranej dacie odbędzie się spotkanie online podczas którego uczestnik Promocji

otrzyma pytania weryfikujące. Uczestnik musi być obecny na spotkaniu oraz

udostępnić dźwięk i wideo na którym będzie widoczna jego twarz. Decyzja o

zaliczeniu bądź niezaliczeniu rozmowy weryfikacyjnej jest podejmowana jedynie

przez osobę oddelegowaną przez Organizatora i jest oznajmiania uczestnikowi

Bootcampu na koniec rozmowy weryfikacyjnej.

https://harmonogram-bootcampu.zajavka.pl/


Objaśnienie dla uczestnika Promocji: Jedynym celem rozmowy weryfikacyjnej jest

potwierdzić, że rzeczywiście uczyłeś/-aś się podczas Bootcampu i przerobiłeś/-aś

materiał. Podczas rozmowy zadamy Ci 2-3 pytania i posłuchamy co masz do

powiedzenia. Nie będziemy sprawdzać czy nauczyłeś/-aś się wszystkiego i szukać

luk w Twojej wiedzy! Nie chodzi więc w całym procesie o uzyskanie oceny 5 na 5,

wystarczy 3 na 5 (w skali 2-5) :).

e. W przypadku zaliczenia rozmowy weryfikacyjnej uczestnik Promocji w ciągu 5 dni

roboczych otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za Bootcamp.

6. W razie elementów nie ujętych w regulaminie Promocji Organizator podejmą decyzję o

rozwiązaniu danej kwestii w duchu rozsądku, uczciwości, sprawiedliwości i możliwie

pozytywnym zarówno dla Organizatora jak i uczestników Promocji.

7. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez Platformę (dyskusje -> wiadomości prywatne)

lub poprzez maila (kontakt@zajavka.pl).

8. Korzystając z promocji akceptuje jednocześnie regulamin Platformy Zajavka

(https://zajavka.pl/regulamin-paltformy-i-zakupu.pdf)
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